
 

 

N/Ref. 110/14                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2014 

 
Assunto: REGIME JURÍDICO PARA ABERTURA, MODIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE. 

 
Caro Associado, 

 

Saiba tudo sobre este novo Regime Jurídico para Estabelecimentos de 
Cuidados de Saúde! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de Agosto, que 

vem estabelecer o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o 

funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, qualquer que seja a 

sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular da exploração, incluindo os 

estabelecimentos detidos por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), assim 

como os estabelecimentos detidos por pessoas coletivas públicas. 

 
Consideram-se estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, um conjunto de meios 

organizado para a prestação de serviços de saúde, podendo integrar uma ou mais tipologias, 

entendendo-se por prestação de cuidados de saúde, as atividades de promoção da saúde, 

prevenção da doença ou qualquer intervenção com intenção terapêutica. 

 
A abertura e funcionamento de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde 

dependem da verificação dos requisitos técnicos de funcionamento aplicáveis a cada uma das 

tipologias, sendo estes requisitos titulada por licença, exceto se o estabelecimento em causa 

for detido por pessoa coletiva pública ou for abrangido pelo art. 13.º do Decreto-Lei n.º 

138/2013, de 9 de Outubro, caso em que a verificação dos respetivos requisitos é titulada por 

declaração de conformidade. 

 
Esta declaração de conformidade é obtida mediante procedimento próprio, a definir pela 

Direção Regional de Saúde, a qual também fixa os requisitos técnicos de funcionamento para 

os estabelecimentos prestadores em causa. 

 
A licença é obtida mediante procedimento simplificado por mera comunicação prévia ou 

procedimento ordinário, consoante a tipologia em causa. 

 



 

 

Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que pretendam integrar mais de uma 

tipologia, devem requerer apenas uma licença de funcionamento, que deve seguir a 

tramitação prevista para a tipologia sujeita ao procedimento de controlo mais exigente. No 

entanto, os estabelecimentos devem respeitar os requisitos estipulados para cada tipologia, 

podendo ser emitida licença de funcionamento por tipologia, no caso de não serem verificados 

os requisitos para todas as tipologias. 

 
Existem dois procedimentos de licenciamento, sendo estes: 

a) Procedimento Simplificado por Mera Comunicação Prévia; 

b) Procedimento Ordinário. 

 
O procedimento simplificado por mera comunicação prévia inicia-se com o preenchimento 

eletrónico de declaração disponível com recurso ao Portal do Licenciamento existente no sítio 

da Entidade Reguladora da Saúde, na qual o declarante se responsabiliza pelo cumprimento 

integral dos requisitos de funcionamento exigíveis para a atividade que se propõem exercer ou 

que exercem. 

A licença corresponde ao recibo de entrega da declaração, que é disponibilizada quando 

aquela é validamente submetida. 

Estão sujeitas a este tipo de procedimento de licenciamento as seguintes tipologias: 

 Clínicas e consultório dentários; 

 Clínicas e consultórios médicos; 

 Centros de enfermagem; 

 Unidades de medicina física e reabilitação; 

 Unidades de radiologia; 

 Outras que sejam identificadas nas portarias a que se referem os n.ºs 1 e 5 do artigo 

2.º do presente diploma. 

 
No entanto, os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde da tipologia de radiologia 

ou quaisquer outros que utilizem equipamentos sujeitos à obrigação de obtenção de licença 

de proteção e segurança radiológica em instalações que usem radiações ionizantes emitida 

pela Direção Regional de Saúde, devem ainda entregar em anexo à declaração 

supramencionada, cópia daquela licença. 



 

 

Quanto ao procedimento ordinário, este é aplicável a todos os estabelecimentos prestadores 

de cuidados de saúde, cuja tipologia não seja nenhuma das mencionadas no procedimento 

simplificado por mera comunicação prévia. 

 
No procedimento ordinário, a licença é requerida pelo interessado através da submissão 

eletrónica de formulário disponível no Portal do Licenciamento, no qual aquele se 

responsabiliza pelo cumprimento integral dos requisitos de funcionamento exigíveis para 

atividade a que se propõe e identifica os elementos constantes do título de utilização do 

prédio ou fração, ou do pedido de autorização de utilização apresentado à câmara municipal 

territorialmente competente. O requerimento é acompanhado dos documentos mencionados 

no n.º 3.º do art. 5.º do presente diploma. 

 
A Entidade Reguladora da Saúde indefere liminarmente o pedido de licença, se o mesmo não 

estiver acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja junção é obrigatória, exceto se o 

interessado tiver solicitado a dispensa da junção dos elementos instrutórios e a sua obtenção 

oficiosa por parte da Entidade Reguladora da Saúde. 

 
Para além da verificação dos requisitos técnicos de funcionamento aplicáveis a cada uma das 

tipologias, o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde também 

deve cumprir requisitos de higiene, segurança e saúde pública. 

 
Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem funcionar de acordo com as 

regras de qualidade e segurança definidas pelos códigos científicos e técnicos aplicáveis e 

devem afixar nas suas instalações, em local bem visível, para os utentes e visitantes, a licença 

de funcionamento ou a declaração de conformidade, que identifique as tipologias para as 

quais o estabelecimento está habilitado. 

 
Alerta-se que sempre que se verifiquem alterações aos elementos constantes da licença ou da 

declaração de conformidade, nomeadamente a amplificação ou a alteração do 

estabelecimento prestador de cuidados de saúde, a modificação da entidade titular da 

exploração, assim como quaisquer outras alterações, devem de ser comunicadas à Entidade 

Reguladora da Saúde, através do Portal do Licenciamento e no prazo de 30 dias, para efeitos 

de averbamento ou emissão de novo título. 

 



 

 

A tramitação dos procedimentos previstos no presente diploma é realizada informaticamente, 

através do sistema informático próprio da ERS, disponível no seu sítio na Internet e através do 

seu balcão único eletrónico, o qual permite os procedimentos mencionados no n.º 1, do art. 

13.º do presente decreto-lei. 

As contraordenações podem variar consoante a infração, podendo ser aplicadas coimas entre 

€ 1000 a € 44 891,81, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva. 

 
O presente decreto-lei aplica-se, com as necessárias adaptações, à Regiões Autónomas dos 

Açores, nos termos da respetiva autonomia político-administrativa, cabendo a sua execução 

administrativa aos serviços e organismos das respetivas administrações regionais autónomas 

com atribuições e competências no âmbito da saúde. 

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014 e não dispensa a sua 

leitura que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do 

link: http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411401327.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

https://www.ers.pt/pages/381?news_id=864
http://www.dre.pt/
http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1411401327.pdf

